REFERAT – STYREMØTE i Taekwondo WTF – NR. 16– 2014 ÅR
Sted:
Tid:
Neste møte:

Ullevål stadion
Fredag 17. januar kl. 17:00- 20:00
Lørdag 22. februar kl 14:00 Rica Oslo

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Svein Rui
Bjørn Sulen
Morgan Nygård
Cathrine Tangstad (kom orienteringssaker)

Fra administrasjonen:
Sportssjef
Dag Jacobsen
Julie Berge
Sportskonsulent

Meldt fraværende:
Styremedlem
Lillian Fossum
Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):




Godkjenne innkalling
Innkallingen ble godkjent. Det ble ført opp to ekstra saker: Fullmakt til Sverige ved kongressen i Taipai.
Innkjøp av profilklær til styret.
Referat nr. 15 ble godkjent

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr. Vedt.nr
102

16.1

103

16.2

104
16.3

Økonomi 2013
I følge foreløpig oversikt som er korrigert for medaljer på lager er underskudd på kr.
176.000,-. Dette er kr. 36.000,- lavere enn budsjett. Siden nesten hele egenkapitalen er borte
må det i 2014 legges opp til et 0 budsjettet og helst et lite overskudd for å øke egenkapitalen.
Referatet nr. 2 fra arrangementskomitéen
Referatet ble ikke godkjent. Saken behandles i komiteen.
Konkurranseregler
Konkurransereglementet ble godkjent.
Kampreglement med versjon med 1 poeng for treff til hodet i B konkurranser ble godkjent.
Regelverket for tag-team ble godkjent.
Mønster regelverket ble godkjent med noen endringer. Aldersklasser må tilpasses til
konkurransereglene. Seksjonslederen skal konferere med styremedlem Lillian Fossum på
mandag.
I etterkant har det kommet en tilbakemelding fra landslagstreneren i mønster. Han skriver i
punkt 3.1.2. 50 % skal ikke gå videre til finale fra 2. runde. Bruk internasjonale

regler.
Når dette er avklart er mønsterregelverket godkjent og kan sendes ut.

105
16.4

Konkurransekurs
Konkurransekurs belastes seksjonen, men sportsavdelingen gjennomfører kursene.
Sportssjefen tar kontakt med Evje Taekwondoklubb for å gjennomføre konkurransekurs.
1

106

16.5

107
16.6

Gjennomgang av stevnelederens rolle og honorar.
I 2014 skal det være en stevnelder for kamp, og en for mønster. Begge får fullt honorar (kr
5000;-) på nasjonale stevner og 50 % på regionale konkurranser.
Stevner for 2014
Hamar Taekwondo klubb skal arrangere Mjøsmesterskap 26. april i Presterudhallen på
Hamar. Grorud Taekwondo klubb skal arrangere NC II. Når det gjelder NM er det kommet
inn søknad fra Evje og Mudo Tveita. Arrangementskomiteen kommer med en innstilling.

16.7

Seksjonslederen arbeider for at det blir et møte i Trondheim i forbindelse med NC I den 29.30. mars.

16.8

Nordisk mesterskap kolliderer med Tinget. Julie Berge tar kontakt med de andre nordiske
landene om å flytte datoen. Den 24.-25- mai arrangeres det Spansk Open og Dansk Open i
mønster.
Styremedlem Khalique Rana har trukket seg fra alle verv
Cathrine Tangstad som er varamedlem går inn som styremedlem, og Tore Johansen blir leder
av arrangementskomiteen. Arrangementskomiteen vurderer om de skal ta med Simen og
Øyvind inn i komiteen.
Dommerutdanning internasjonale dommere
Det avsettes midler til utdanning av 2 IR-dommere i kamp og 2 IR-dommere i mønster i
2014.
Ting 2014
Administrasjonen informerte om at det er viktig at styret og alle komiteer følger de tidsfrister
som er satt opp i forbindelse med tingforberedelsene.

108

16.9

109

16.10

110

16.11
111
16.12
112
16.13
113
16.14

Seksjonssyret tar informasjonen til etterretning og skal påse at alt blir ferdig til avtalt tid.
Kongress i forbindelse med junior VM
Sverige kan få fullmakt til å representere Norge under kongressen i Taipai.
Profilklær til seksjonsstyre
Morgan Nygård får fullmakt av seksjonsstyret til å kjøpe inn profilklær til seksjonsstyret.
Bestillingen gjøres gjennom administrasjonen.
Stevnekurs og betaling av kurslærere
Det må foreligge kursbeskrivelse og innhold med timer, og kurset må godkjennes. Forbundet
har også utarbeidet et stevnekurs som bør inngå i stevnekurset.
Sportssjefen tar dette opp med utdanningsavdelingen.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr Sak

Vedlegg

Sportssjefen informerer om planer 2014
Sportssjefen informerte om ligakonseptet og orientere om status/planer for kamp
og mønster (vedlegg).
16.15
16.16

Orienteringen tatt til etterretning
Administrasjonen stopper utbetalingen til Skedsmo Tan Gun inntil videre og ber
klubben om å sende inn en rapport om de midler som er mottatt.

16.17
Hamandang har fått bevilget kr 20.000,- for 2013, men har bare brukt kr. 10.000,slik at resten kan overføres til 2014.
16.18

Sportskonsulenten skal i samarbeid med seksjonslederen arrangere et møte for
klubbene på Østlandet.

16.19

Sportskonsulenten tar opp med IT hvordan de med Mac kan lese dokumenter.
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